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VIOLÊNCIA

O Estado é o crime
As penitenciárias se tornaram as bases a partir das quais os principais 
líderes do crime organizado comandam estruturas que movimentam 

milhares de pessoas pelo submundo, às vezes com a cobertura do mundo 
oficial. Como impedir que cresça e se imponha?

A CORRUPÇÃO NO BRASIL • NEPOTISMO EM CANAÃ

Depois da rebelião no Complexo Peni-
tenciário Anísio Jobim, em Manaus, 
que irrompeu no dia 1º e provocou a 
morte de 56 presos (mais quatro na 

unidade prisional vizinha), 38 deles decapitados, 
uma onda de bárbaras execuções em penitenciá-
rias elevou para 138 as vítimas no primeiro mês 
de 2017. Na sucessão de acontecimentos desse 
tipo, nunca houve nada tão selvagem e sangren-
to em tão pouco tempo. Talvez nem na história 
mundial em tempo de paz.

Depois de um tempo preocupante na inércia, 
a principal autoridade pública finalmente reagiu. 
Não com uma providência à altura da gravidade 
dos fatos, mas com as medidas de sempre, que, 
repetidas, em nada alteraram a sequência de 
violência em grau espantosamente crescente no 
Brasil.O presidente Michel Temer simplesmente 
anunciou o repasse de verba extra aos Estados, 
deslocou inexpressivo contingente da Força Na-
cional, autorizou o uso das Forças Armadas e 
anunciou a construção de novos presídios. 
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Ou seja: passada a emergência, que 
tanto impacto teve, tudo voltará à situ-
ação normal, que é a tradução omissa, 
conveniente e conivente da anorma-
lidade. Ela atingiu uma escala tal que 
desafia o poder público e ameaça todos 
os cidadãos. As rebeliões, seguidas de 
chacinas em três presídios (dois no 
Norte e um no Nordeste), podem ser 
um estopim descontrolado nos locais 
de retenção de criminosos (provados 
ou não, sentenciados ou ainda à espe-
ra de julgamento, primários ou extre-
mamente periculosos). Provavelmente 
se estenderão para as ruas e, na escala 
de evolução, o interior das residências, 
dos estabelecimentos comerciais, das 
fábricas, dos rios e tudo mais da vida 
em coletividade.

Nada ameaça mais a ordem pública 
brasileira no momento do que o cri-
me organizado, que já se tornou um 
Estado dentro do Estado. Milhares de 
integrantes são recrutados permanen-
temente, mantidos, remunerados, ar-
mados e comandados graças, princi-
palmente, a todas as forças de assalto e 
a uma fonte principal: o tráfico de dro-
gas. É um negócio de bilhões e bilhões 
de reais, em condições de suportar 
uma estrutura paralela mais eficiente e 
agressiva do que a do Estado, em todas 
as suas gradações: do poder central aos 
núcleos municipais.

Por seu poder, o crime organiza-
do já penetrou na engrenagem oficial 
e produtiva do país, confundindo-se 
com criminosos de colarinho branco 
que lhe dão uma feição de respeitabi-
lidade falsa e o camuflam, quando ne-
cessário. A corrupção à brasileira, já 
reconhecida como a maior do mundo, 
é produto desse fenômeno. Ele não é 
mais uma intrusão, mas uma penetra-
ção que se infiltrou pelos corpos da so-
ciedade. O próximo passo será um de-
sastre nacional sem precedentes. Não 
pode ser tratado com a medíocre visão 
dos que não enxergam essa dimensão 
excepcionalmente ameaçadora, como 
faz o governo Temer.

Segundo as estatísticas disponíveis, 
dos 622.202 detentos que constituem a 
população carcerária do Brasil, a quar-
ta maior do mundo, 174.216 (ou 28%) 
foram condenados por vender entor-
pecentes. Uns são traficantes de peso, 
outros fornecedores de papeluchos de 

maconha, em doses que servem ape-
nas ao consumo individual. A posição 
oficial é trata-los por igual da mesma 
forma: pelo encarceramento. Do outro 
lado, há uma vasta pluralidade de diag-
nósticos e soluções.

O governo e as entidades represen-
tativas da sociedade deviam tratar de 
estimular um debate intenso para dele 
extrair uma política pública efetiva – 
mas imediata, urgente e eficaz. Não 
pode continuar a simplesmente repetir 
o passado, de desastrosa tradição, ou se 
imobilizar num debate acadêmico sem 
objetividade.

Nesse terreno árido para a frutifi-
cação de um combate à altura da im-
portância que o crime organizado as-
sumiu, ganhou destaque o juiz da vara 
de execução penal de Manaus, Luís 
Carlos Honório de Valois Coelho. Ele 
se tornou nacionalmente (e talvez in-
ternacionalmente) conhecido ao inter-
mediar a liberação dos reféns dos pre-
sos que se rebelaram na penitenciária 
de Manaus, a pedido da Secretaria de 
Segurança Pública, por ser o responsá-
vel pelos presos de justiça.

Logo em seguida, o jornal O Esta-
do de S. Paulo  publicou reportagem 
relembrando investigações realizadas 
pela Polícia Federal na segunda fase da 
operação La Muralla sobre a suposta li-
gação de juízes da capital amazonense 
com integrantes da facção criminosa 
Família do Norte (FDN), que contro-
la o tráfico de drogas no Estado e foi o 
responsável pelas matanças no comple-
xo penitenciário amotinado.

De fato, há sete meses a casa e o ga-
binete do juiz foram revistados pela PF, 
cumprindo mandado judicial, depois 
que o nome dele apareceu em conver-
sas de advogados de presos gravadas 
no curso das investigações. Valois é 
considerado autoridade em questões 
de tráfico e de sistema prisional, com 
doutorado em direito penal pela Uni-
versidade de São Paulo e três livros 
publicados, o que pode ter servido de 
estímulo a uma investida.

Mas ele rebate frontalmente a acu-
sação. Em entrevista à revista eletrô-
nica  Pública, destacou que continua 
trabalhando normalmente, ao con-
trário – ressalta a publicação – da de-
sembargadora Encarnação das Graças 
Salgado, afastada desde junho do ano 

passado, por determinação do Supe-
rior Tribunal de Justiça por suspeita de 
ligação com a FDN.

Suas opiniões lhe renderam ame-
aças de morte pelo Primeiro Coman-
do da Capital (PCC), rival da FDN, e 
a pecha de “defensor de bandidos” em 
setores da imprensa e das redes sociais. 
Valois, no entanto, não acusa a polí-
cia de perseguição. “Prefiro acreditar 
que foi um equívoco”, disse, mas ob-
servando que as ameaças contra ele se 
intensificaram depois da reportagem 
do Estadão, que não lhe deu o direito 
de resposta, embora o magistrado te-
nha concedido entrevista de mais de 
20 minutos quando a reportagem foi 
publicada.

Nas quase seis horas no Compaj, 
Valois conseguiu a libertação de três 
dos 10 reféns, além da promessa de que 
outros dois seriam soltos. O juiz então 
foi para casa e voltou no horário com-
binado. Mas quando entrou no pre-
sídio, viu que já não havia mais nada 
para mediar. As galerias estavam api-
nhadas dos “restos da barbárie” — bra-
ços, pernas, corpos sem cabeça e cor-
pos carbonizados.

Transcrevo trecho, para mim sig-
nificativo, da entrevista à revista ele-
trônica especializadaConjur. Para ele, 
a crise carcerária e a criminalidade só 
serão efetivamente resolvidas quando 
o uso e o comércio de drogas forem 
regulamentados. Com isso, as facções 
se enfraqueceriam sem o dinheiro ile-
gal vindo do tráfico e a polícia poderia 
se concentrar em prevenir crimes mais 
violentos, como roubo e homicídio, 
acredita o juiz.

ENTREVISTA
Como o senhor avalia as medi-

das anunciadas pelo governo para 
combater a crise carcerária, como a 
construção de novos presídios fede-
rais, repasses para criação de novas 
prisões estaduais e bloqueio de sinal 
de celular nas cadeias?

Tudo isso é paliativo. Há duas op-
ções: construir mais presídios, e pren-
der mais gente, ou prender menos 
gente. Para prender menos, vai deixar 
de prender quem? Os que praticaram 
pequenos furtos? O impacto vai ser 
muito pequeno, fora que o conceito 
do que é pequeno furto é muito sub-
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jetivo. Vai prender menos que pratica-
ram roubo?

A sociedade não vai aceitar. Então, 
o único caminho que eu vejo para di-
minuir o encarceramento em massa 
que há no Brasil é repensar a política 
de drogas. O mercado de drogas tra-
ta de relações comerciais voluntárias. 
A pessoa vai lá e compra a droga, não 
há violência. Com o uso e comércio de 
drogas regulamentados, sobra dinheiro 
para o Estado investir em saúde, edu-
cação, e na polícia, que poderia se con-
centrar em evitar crimes mais graves.

E, aliás, nesse sentido, é legítimo 
e constitucional o Estado proibir que 
uma pessoa use uma substância que 
vai prejudicar ela mesma?

Eu concordo com a [juíza aposenta-
da] Maria Lúcia Karam: é inconstitu-
cional proibir o uso de drogas. Em um 
Estado democrático, onde as liberda-
des pessoais estão acima de qualquer 
coisa, não deve ser considerada legíti-
ma essa proibição. Mas eu não digo só 
do uso.

Se a gente só descriminalizar o uso, 
o que o usuário vai consumir? Droga 
suja? Droga misturada? As overdoses 
sempre ocorrem porque a pessoa não 
sabe o que está consumindo – seja por-
que a droga é misturada com outras 
substâncias e a pessoa não sabe, seja 
porque ela é pura, mas a pessoa acha 
que é misturada e usa mais.

Nós vivemos em uma sociedade de 
livre mercado, onde a livre concorrên-
cia é estimulada, onde o lucro é esti-
mulado, e aí criminalizamos uma rela-
ção comercial como a das drogas? Isso 
é um contrassenso.

Que medidas poderiam ser toma-
das para desarticular facções crimi-
nosas? Os presídios federais falha-
ram nessa missão?

Tenho certeza disso — os presí-
dios federais até estimularam o cresci-
mento das facções. Aqui em Manaus, 
por exemplo, não existiam facções até 
criarem o presídio federal. O primeiro 
preso que foi para a penitenciária fede-
ral voltou com status elevado no meio 
carcerário, dizendo que ele era líder e 
tal, e aí esses grupos começaram a se 
organizar.

Agora, acabar com isso é impossí-
vel, porque líder de pavilhão, líder de 
uma penitenciária específica, sempre 

existiu. Só que agora a gente permitiu 
que eles tivessem nome, passou a legi-
timá-los — só falta a gente registrar o 
Primeiro Comando da Capital no car-
tório. Se a imprensa está legitimando, 
se o Estado está legitimando a facção 
criminosa, está negociando com a fac-
ção, está chamando preso de líder, aí, 
sinceramente, pode começar a escrever 
sobre Direito Penal tudo de novo. E 
isso também passa pela regulamenta-
ção das drogas, porque as drogas que 
financiam essas organizações.

O que o senhor tem a dizer das 
acusações da Polícia Federal de que 
teria ligações com a Família do Nor-
te, pois foi citado em uma conversa 
entre integrantes da facção?

A Polícia Federal normalmente é 
formada por pessoas de fora do Ama-
zonas que passaram em um concurso 
e vieram para cá. Quem me conhece 
sabe do meu trabalho, sabe que eu sou 
respeitado pelos presos porque faço 
um bom trabalho no sistema peniten-
ciário. Mas a polícia está na guerra, no 
combate do dia a dia, então ela vê um 
juiz sendo elogiado por um preso, é na-
tural que ache que o cara é suspeito, e 
até que o investigue. Mas é claro que foi 
um equívoco eles acharem que eu ti-
nha ligação com a FDN. Eu não tenho 
conivência com facção e nem legitimo 
isso. Só trato todos os presos com res-
peito, como eles têm que ser tratados. 
Por isso eu tenho a consideração deles.

O senhor acha que há uma certa 
perseguição a juízes mais garantistas 
ou defensores dos direitos humanos?

Sim, porque o discurso de ódio que 
tem prevalecido tornou o cumprimen-
to da lei irrelevante. As pessoas não 
estão mais preocupadas com o cum-
primento da lei, desde que a pessoa 
seja punida, fique presa. As pessoas 
falam com orgulho que os presos têm 
que morrer. Olhe as declarações depois 
dessa rebelião: gente comemorando 
mortes de seres humanos, estimulan-
do, inclusive, a morte de mais presos. 

O secretário nacional de Juventu-
de, Bruno Júlio, disse que “tinha era 
que matar mais, tinha que fazer uma 
chacina por semana”. Como pode um 
negócio desses? Esse discurso, um dis-
curso pró-violação da lei, faz com que 
as pessoas que sejam legalistas aparen-
tem ser progressistas. Antigamente, o 

progressista era aquele cara que queria 
algo a mais que a lei, garantias a mais 
do que a lei previa, Justiça além da lei. 
Hoje em dia, quem cumpre a lei é pro-
gressista, parece que é de esquerda. E 
esse discurso de ódio também atinge o 
Judiciário. Cumprir a lei hoje em dia é 
perigoso.

Aqueles que são contrários à re-
gulamentação das drogas alegam 
que haveria uma explosão no uso de 
entorpecentes, aumentando consi-
deravelmente os gastos com saúde 
pública. O senhor concorda com esse 
argumento?

Eu não sei quem são essas pessoas 
que estão doidas para fumar maconha, 
mas estão esperando ela ser legalizada 
para fazer isso. Eu não conheço nin-
guém assim. Não sei quem são os in-
gênuos.

Que outras medidas poderiam ser 
tomadas para melhorar o sistema pri-
sional a curto e a longo prazo?

É o que eu falei: ou constrói mais 
penitenciárias ou desencarcera. A cur-
to prazo, o caminho é construir várias 
penitenciárias, não é? A longo prazo é 
repensar a política de drogas. E a lon-
go, longo, longo prazo é, inclusive, ex-
tinguir a pena de prisão. Não acredito 
que daqui a 200, 300 anos, a gente ain-
da esteja punindo o ser humano com 
esse tipo de punição.

A pena de prisão não funciona?
Não, não funciona. Você não vai en-

sinar uma pessoa a viver em liberdade 
enquanto ela está encarcerada. Nin-
guém aprende a nadar fora da piscina. 
Imagine uma aula audiovisual de nata-
ção – por mais que você assista a vídeos 
e palestras, na hora que entrar na água, 
vai morrer afogado.

E que outras penas poderiam ser 
aplicadas em vez da prisão?

Temos um grande leque de penas 
alternativas, que inclui prestação de 
serviços à comunidade, limitação de 
fins de semana, monitoramento ele-
trônico... Se o monitoramento eletrô-
nico evoluir tecnicamente, a pessoa 
poderá ficar presa em casa, sem a gen-
te ficar pagando para reunir presos. 
Nas prisões, a gente paga para os cri-
minosos se reunirem. Isso é muito ir-
racional. Quanto menos pessoas pre-
sas, melhor para a sociedade. A prisão 
é criminógena.
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O sistema penal brasileiro é muito 
rígido? Há crimes punidos com prisão 
que poderiam ter penas alternativas?

Com certeza há. Crimes de menor 
potencial ofensivo, como injúria, calú-
nia, difamação e porte de arma e deli-
tos de trânsito poderiam ser resolvidos 
na delegacia. Mas o Judiciário ainda é 
muito preso a uma visão que conside-
ra a prisão como única forma de pu-
nição. O ensino jurídico é um ensino 
altamente técnico, fraco de Filosofia, 
Ciência Política, Psicologia... 

Ou seja, você forma um profissio-
nal em “Direito Técnico”. E por ser 
técnico, qualquer discurso ideológi-
co encaixa nele. O técnico do Direito 
não consegue discernir que o discur-
so geral, o discurso de ódio, está ten-
do um efeito na sua conduta, no seu 
trabalho, então ele acaba sendo um 
técnico com ódio. 

Nós formamos profissionais sem 
capacidade de fazer reflexão sobre 
princípios do Direito, sobre a Filosofia 
do Direito, até sobre como aquele ódio 
está influenciando a sua prática jurí-
dica. E muitos desses técnicos acabam 
ingressando na magistratura, e só veem 
a prisão como um mecanismo. 

Muitos juízes não conseguem per-
ceber, por exemplo, que os seus réus 
são só negros e pobres; para eles, se 
é réu, se cometeu o crime, merece a 
prisão. Eles não conseguem perceber 
a desigualdade social nos próprios 
trabalhos deles, eles acham que estão 
fazendo uma atividade técnico-cien-
tífica, e continuam prendendo gente. 
Então, o Judiciário é um obstáculo às 
penas alternativas.

Então o Judiciário também é res-
ponsável pela superlotação do siste-
ma penitenciário?

Com certeza absoluta. O Judiciário 
tem uma reserva de poder muito gran-
de, e nunca está disposto a abrir mão 
dele. Por exemplo, não há necessidade 
de a execução penal ficar concentrada 
no Judiciário. Para um preso progredir 
para o regime semiaberto, ele preci-
sa cumprir uma parcela da pena e ter 
bom comportamento. Quem atesta o 
bom comportamento é o diretor do 
presídio, e a progressão da pena qual-
quer um pode calcular. Então por que 
a própria administração penitenciária 
já não pode mandar esse preso para o 

semiaberto? Nesse cenário, seria possí-
vel até pensar na extinção das varas de 
execuções penais.

A recente decisão do STF de per-
mitir a execução da pena após conde-
nação em segunda instância agrava o 
quadro carcerário?

Agrava, com certeza. Qualquer pes-
soa a mais agrava o sistema carcerário. 
Em uma cela onde cabem oito pessoas 
e há 30, se você colocar uma a mais, a 
situação vai piorar. Aquela pessoa extra 
pode fazer com que o pessoal daquela 
cela resolva matar outra dentro para ter 
espaço. Isso acontece no Brasil. É a ci-
randa da morte.

Aumentar penas reduz a crimina-
lidade?

Está mais do que comprovado que 
aumentar penas não reduz a crimina-
lidade. Todos os livros de criminologia 
dizem isso. O criminoso não sai para 
cometer crime com uma calculadora: 
“Isso eu vou cometer porque dá, no 
máximo, dois anos; isso eu não vou 
cometer porque aumentou a pena na 
semana passada”. Quando a pessoa co-
mete um crime, ela o faz achando que 
não vai ser pega, que não vai ser presa. 

O que estimula a criminalidade é a 
impunidade, não é o tamanho da pena. 
Se você acha que vai ser preso, se você 
tem certeza de que vai ser preso, a pena 
pode ser de 30 dias que você não co-
mete o crime. Só que a cr iminalidade 
aumenta porque as pessoas começam 
a desacreditar no Estado. E nisso o au-
mento de penas, na verdade, é um es-
tímulo à criminalidade, porque quanto 
mais você cria crimes e aumenta a pena, 
mais as pessoas que estão cometendo 
crimes têm a sensação de impunidade.

E como diminuir essa impunidade?
Para diminuir a impunidade, pre-

cisa aumentar os investimentos na po-
lícia, em investigação. Mas aí é o que 
eu disse: a guerra às drogas atrapalha, 
porque a polícia vai para a esquina, 
pega cinco, seis, com duas, três trou-
xinhas de droga, volta para a delegacia 
e não investiga roubo, não investiga 
homicídio.

O senhor é favorável à redução da 
maioridade penal?

Claro que eu sou contra. Primeiro 
que o menor já é punido tão ou mais 
gravemente que o maior. Por exemplo, 
o Champinha [que assassinou o casal de 

adolescentes Felipe Caffé e Liana Frie-
denbach em 2003, na Grande São Pau-
lo], se tivesse sido preso como adulto, 
já estava solto. Eu não sei que pena é 
essa que ele está cumprindo, porque na 
legislação de menores o princípio da 
legalidade parece que não é respeitado. 

Em segundo lugar, no Brasil não 
tem nenhuma separação entre os pre-
sos por idade. Ou seja, um jovem de 18 
anos fica na cela com um de 30. E um 
jovem de 16, isso qualquer pessoa sabe, 
não tem a força física de um homem 
de 25, 30 anos. Assim, um jovem de 
16 anos ou vai morrer, ou vai ter que 
servir de soldado ou vai ser violentado. 
Fora que aumentaria a população car-
cerária em 31% de um dia para o outro.

O DEBATE
Selecionei algumas manifestações de 

leiores sobre a declaração do juiz.
Costa Assunção (Procurador de Jus-

tiça de 2ª. Instância) –O magistrado é 
juiz da vara de execução penal em Ma-
naus. Na entrevista alega merecer a “con-
sideração” dos presos e diz ser “elogiado” 
porque, a seu juízo, executa um bom tra-
balho no sistema penitenciário. Contu-
do, termina defendendo, a longo prazo, 
a extinção da pena de prisão! Acredita 
que a prisão “é muito irracional”! Que 
“menos pessoas presas, melhor para a 
sociedade” (sic). Para ele, “os presídios 
federais até estimularam o crescimento 
das facções” e não acredita que essas dei-
xem de existir, pois seus líderes nunca se 
acabarão.O magistrado defende a regu-
lamentação das drogas por entender ser 
inconstitucional sua proibição. É contra 
a redução da maioridade penal.

Esse mesmo magistrado está sendo 
investigado pelo STJ, a pedido do MPF, 
que ingressou com pedido de busca e 
apreensão contra o juiz, acusado de li-
gações com a facção Família do Norte 
(FDN). Há “fortes indícios de partici-
pação do magistrado no ajuste crimi-
noso destinado à liberação de presos 
integrantes do grupo FDN”.

O ministro Raul Araújo, do STJ, 
autorizando diligências contra o juiz, 
apontou como relevante “a informação 
de que em momento de crise institu-
cional no sistema prisional do Estado 
do Amazonas, o mencionado magis-
trado teria solicitado apoio dos presos 
para permanecer na função”.
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De frisar, além do mais, que consi-
dero decepcionante a posição do ma-
gistrado em defesa da legalização das 
drogas. Nosso país não tem estrutura 
e organização suficientes (caso da Ho-
landa) para fiscalizar o consumo e uso 
de drogas. Tampouco é aceitável liberar 
drogas na suposição de que só fará mal 
ao próprio usuário. Droga é proble-
ma de saúde pública, causa seríssima 
dependência. Seus malefícios deixam 
muitas sequelas, além de fomentarem 
ações criminosas.

SerpicoViscardi  (professor) – Pés-
simas observações! Emplacar a visão 
esquerdista mencionada só iria agravar 
ainda mais o problema.

O que é pregado nunca foi utiliza-
do com sucesso em qualquer lugar do 
mundo! O que o Brasil precisa é acabar 
com impunidade;penas proporcionais 
à gravidade dos crimes;  tratamento di-
ferenciado entre criminosos eventuais 
e bandidos de carreira!

O plano é simples! Complicado é 
colocar em prática!

No Brasil, o problema é que todo 
mundo tem sua opinião e ninguém 
respeita a lei. Juiz progressista está 
longe de ser legalista. Na verdade são 
contra a prisão, e agem como sabota-
dores dentro do sistema, contribuindo 
diretamente para o fracasso dele, para 
depois criticá-lo.

Juízes como o de Manaus, não pare-
cem ser maioria, mas onde atuam, cau-
sam grande estrago, contribuindo direta-
mente para o aumento da criminalidade!

Observador  (economista) – Há 
mais de década que certas teorias estão 
à frente, ditando as regras de compor-
tamento da nação, e a tudo influen-
ciando.Inclusive o Direito.

Mas o país faz água por todos os 
lados.Estamos claramente afundando. 
Agora que, por causa do naufrágio, 
surgem discursos tentando mostrar 
outros caminhos, outras visões, vemos 
os mesmos que nos levaram ao naufrá-
gio apontando estes novos discursos, 
e seus agentes, como causadores do 
afundamento do S.S Bruzundanga....

É um país realmente surreal.
Do alto dos nossos 60.000 homicí-

dios/ano, falam em “discursos de ódio”. 
No fundo, qualquer um sabe que não 
são, em sua maioria, discursos de ódio.
Sim, tentativas desesperadas da socie-

dade de ser ouvida em seu medo de 
morrer ou de ver um ente querido ter 
a vida ceifada por muito pouco. Pois é 
assim que a vida é em nossas cidades.

Há muitos marginais que tratam o 
cidadão comum (já nem o chamarei 
de cidadão de bem, pois isto também é 
visto como um rótulo inexistente e fru-
to de uma ideologia de Direita), como 
um “nada”. A sociedade está cansada de 
ser morta nas ruas. A reação, que apeli-
daram de ódio, no fundo, é um grito de 
desespero e de medo.

Muitos não querem compreender 
ou não se importam.

Luiz Fernando Cabeda  (juiz do 
Trabalho de 2ª. Instância) – O juiz de 
execuções de Manaus merece respei-
to porque estava lá na prisão, em uma 
situação de grande crise e tomou a 
iniciativa de agir – o que foi profícuo 
– quando se sabe que vivemos no país 
das omissões e dos fatos consumados. 
Entretanto, emite juízos que enqua-
dram mal esses fatos, têm conotação 
em uma ideologia difusa, que não 
permite identificação se é libertária, 
propositiva de um outro sistema ou 
simplesmente ingênua, e assim não 
conduz a lugar nenhum.

Até agora, só quem tem pleno “do-
mínio do fato” (para dar um sentido 
mais experiencial à expressão herme-
nêutica) são as facções criminosas, 
pois desencadearam uma percepção 
de VERTIGEM no país através de seu 
barbarismo.

Expressões como ‘cultura do puniti-
vismo’, ‘precarização dos pobres’ e ‘juiz 
combatente’ podem estar na moda, 
mas não têm nexo para o fim que fo-
ram utilizadas. São ‘shitstorms’.

A abordagem – no contexto – da 
operação Lava Jato foi completamente 
demagógica, despropositada e invade a 
seara – grosseira e empiricamente, seja 
reconhecido da psicologia social, da 
antropologia e da sociologia, áreas em 
que o entrevistado não está habilitado.

“Precariado” é uma palavra inven-
tada pelo professor da Universidade de 
Londres Guy Standing e se refere às ca-
madas sociais que vinham gozando de 
uma certa estabilidade e a perderam, 
tornaram-se ‘declassés’, como já diziam 
os franceses há muito (perderam sua 
classe social). Ora, isso não ocorre com 
os pobres, especialmente no Brasil.

O juiz de Manaus precisa “ordenar 
sua realidade” (Heisenberg) de imedia-
to, sob o risco de não entendê-la.

As cadeias do Pará
José Carlos da Cruz Gonçalves foi 

condenado a 14 anos de prisão na vara 
criminal (única) de Igarapé Miri, em 
2007. Mas na guia do seu recolhimento 
ao Centro de Recuperação Penitenciá-
ria do Pará - CRPP II, em Ananindeua, 
foi anotado que o regime era o aberto. 
Só depois é que a Superintendência do 
Sistema Penal informou à justiça que 
ele estava cumprindo a pena em regi-
me fechado.

A defensora pública do Estado, 
Rosineide Miranda Machado se insur-
giu “contra a inexistência do devido 
processo de execução” de José Carlos, 
acionando a corregedoria metropolita-
na do tribunal atrás de esclarecimento. 
Ao receber a petição, a corregedora Di-
racy Nunes Alves mandou encaminhar 
os autos à corregedoria do interior para 
os devidos esclarecimentos, já que a 
comarca de origem é de Igarapé Miri.

Talvez se saiba, afinal, se o preso 
está na cadeia, se cumpre a condenação 
em regime aberto, se a anotação errada 
foi um lapso, se a Susipe o corrigiu de 
imediato ou o que mais a defensora te-
nha suscitado em seu ofício. Ele deixa 
no ar a sensação de que alguma coisa 
está errada. Ou muita coisa.

Memória do 
Cotidiano chega ao 

seu 8º volume
O leitor já encontra em bancas e 

livrarias o oitavo volume da Memória 
do Cotidiano, a versão em livro da 

seção deste jornal.
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Juiz manda foragido voltar para casa
Igarapé Miri, a 80 quilômetros de 

Belém, no Pará, é o município que mais 
produz e exporta açaí no mundo. É tam-
bém conhecido como um lugar cada 
vez mais violento, em contraste com seu 
passado ribeirinho, marcado pela vida 
em ritmo lento, ao sabor dos rios ama-
zônicos, que ali sobem e descem todos 
os dias, conforme a maré. Tornou-se 
violento por causa da intensificação do 
tráfico e do consumo de drogas, desde 
que passou a se ligar com o mundo por 
estradas de rodagem, não mais pelas 
águas.

Em 2012, Ailson Santa Maria do 
Amaral, solteiro, com curso fundamen-
tal incompleto, agora com 44 anos, se 
elegeu prefeito, com 54% dos votos, pela 
legenda do DEM (e a adesão de sete 
partidos, incluído o PSDB do governa-
dor, o economista Simão Jatene).

Nenhum dos outros títulos que 
podia apresentar seria capaz de eleger 
Ailson. Com o apelido de Pé de Boto 
ele não é só mais conhecido: é tam-
bém o mais temido dentre os 60 mil 
habitantes de Igarapé Miri. Ele é tido 
no município como o chefe da mais 
violenta milícia local e do tráfico de 
drogas. Com muito dinheiro, compra, 
intimida ou mata pessoas.

Mesmo assim, foi eleito. Apesar do 
açaí, Igarapé Miri é pobre, Seu PIB não 
chega a 500 milhões de reais. Seu IDH 
(Índice de Desenvolvimento Huma-
no), de 0,574 (num máximo de um) 
está muito abaixo da média nacional, 
de 0,755. Não foi difícil para Pé de Boto 
comprar votos. De forma tão escancara-
da que acabou sendo cassado.

Também foi   denunciado à justiça 
pelo Ministério Público do Estado, em 
2015. Foram lhe atribuídos os crimes de 
participação em organização criminosa; 
três manobras de obstrução ou embara-
ço no curso de investigação; oito tentati-
vas de homicídio; 15 homicídios consu-
mados em atividade de extermínio.

Tudo isso entre 2012 e 2014, quan-
do foi o senhor absoluto do município, 
com poder de vida e morte. Liderava 
um grupo de extermínio, com 12 pesso-
as, dos quais seis policiais militares, que 
executava desafetos e perseguidos pelo 
ex-prefeito.

Em junho de 2015 a denúncia do 
MP foi recebida pelo juiz da única vara 
que funciona na comarca. Imediata-
mente foi decretada a sua prisão pre-

ventiva e de mais 11 denunciados. A de 
oito deles foi cumprida. Mas Pé de Boto 
fugiu, junto com o irmão e quatro dos 
PMs. Permanecia em lugar certo e sa-
bido de todos, mas sem ser perturbado 
pela polícia. Enquanto isso, o processo 
se alongava.

Em 31 de dezembro do ano passado, 
na véspera das rebeliões nos presídios 
de Manaus, que levaram à morte de 60 
detentos, o juiz Lauro Alexandrino San-
tos, recém-instalado no local, decidiu 
aceitar o pedido que o ex-prefeito fizera 
pouco mais de um mês antes: converteu 
a prisão preventiva em prisão domici-
liar, mesmo Pé de Boto estando na con-
dição de foragido havia dois anos e sem 
preencher qualquer das exigências do 
Código de Processo Penal para a con-
cessão desse benefício.

Ele aceitou os argumentos do advo-
gado de Pé de Boto de que a população 
carcerária tem “repugnância” pelos de-
litos dos quais foi acusado. Por isso, ele 
temia “pela violação de sua integridade 
física e por sua vida – caso seja submeti-
do ao regime carcerário, ainda que pre-
ventivamente”.

Sua fuga, quando da decretação da 
prisão preventiva, não foi “uma mano-
bra para tumultuar o processo ou causar 
qualquer tipo de dano à instrução, mas 
sim como forma de exercer legítima de-
fesa própria e por questão de estado de 
necessidade”.

Como o caso de Pé de Boto “ganhou 
repercussão por meio de jornais, re-
vistas e outros meios de comunicação 
social de grande difusão”, tornando-se 
também “de pleno conhecimento na 
população carcerária”, o ex-prefeito não 
teria dúvidas “do ódio que tais pessoas” 
teriam contra ele, o que levaria “a sofrer 
todo tipo de violência e tortura, caso 
este seja custodiado em estabelecimento 
prisional comum”.

Seria um destino certo e inevitável, 
“uma vez que é notório que os estabe-
lecimentos prisionais não têm estrutura 
para resguardar a integridade do autor, 
bem como de qualquer outra pessoa, 
conforme já foi reconhecido pelo pró-
prio Supremo Tribunal Federal”, argu-
mentou o advogado.

Seu cândido cliente “jamais causou 
qualquer prejuízo ao bom andamento 
da ação penal; sempre manifestou seu 
desejo de exercer sua autodefesa em 
audiência, contudo não podia o fazer, 

visto que poderia sair preso da sala de 
audiências”.

Na defesa do pedido, o advogado 
não deixou de ressaltar que Pé de Boto 
“não utilizou de sua situação econômi-
ca para fugir, bem como não agiu de 
qualquer forma que pudesse desrespei-
tar a ordem pública, a instrução crimi-
nal ou a aplicação da lei penal; após um 
mês em liberdade liminarmente, este-
ve perante a Secretaria criminal deste 
juízo para assinar e informar suas ati-
vidades laborais”. Que não incluíram, 
naturalmente, homicídios e venda de 
drogas, que continuou a fazer do seu 
esconderijo, em uma das ilhas do rio 
Tocantins.

Do lado do criminoso foragido, o 
juiz Lauro Alexandrino Santos, embora 
admitindo que o tribunal tenha revoga-
do a liberdade provisória, reconheceu 
“a necessidade de proteção do acusado, 
deixando a cargo deste juízo que tome 
as providências necessárias para tal”.

Generoso e dócil, o magistrado, to-
mando por base os fatos narrados pelo 
advogado, “não pode descartar a hipó-
tese de aplicação da prisão domiciliar” 
ao autor dos homicídios apontados 
pelo Ministério Público, “uma vez que 
a mesma atingirá todos os fins a que se 
destina a prisão do réu; isto é, o mesmo 
terá sua integridade resguardada, bem 
como a manutenção da dignidade da 
pessoa humana do acusado; e o Estado 
terá total acesso ao requerente, podendo 
realizar vistorias a qualquer momento 
na área reservada ao acautelamento do-
miciliar indicada – o requerente estará 
sob a tutela e o controle do Estado com 
sua dignidade humana preservada e, 
consequentemente, sua integridade físi-
ca e a sua vida”.

Essa providência, “além de se mos-
trar mais proporcional ao presente caso, 
possibilitará ao acusado seu interroga-
tório, para exercer seu direito de defesa, 
sem ter que se submeter às mazelas que 
o esperam no regime penitenciário”.

Se depender de juízes como o de Iga-
rapé Miri, que é o único numa comarca 
com jurisdição sobre área de dois mil 
quilômetros quadrados, os criminosos 
não irão mais para os presídios: per-
manecerão em suas casas, devidamente 
custodiados pelo poder público.

Apesar de provocado, o tribunal de 
justiça do Pará se mantém calado sobre 
a atitude do juiz.
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A DECISÃO
Para dar uma ideia mais aproximada 

sobre a gravidade da decisão do titular 
da vara única da justiça em Igarapé Miri, 
selecionei os trechos mais representativos 
da sua sentença:

Pleito que merece maior atenção é o 
de prisão domiciliar em favor do denun-
ciado Ailson Santa Maria do Amaral.

Os fundamentos fático-jurídicos 
apresentados pelo requerente se alinham 
da seguinte forma:

- reconhecendo a gravidade dos de-
litos aos quais está sendo acusado, bem 
como sabendo da repugnância que existe 
pela população carcerária, além de temer 
pela violação de sua integridade física e 
por sua vida – caso seja submetido ao 
regime carcerário, ainda que preventi-
vamente – precisou foragir-se, não como 
uma manobra para tumultuar o processo 
ou causar qualquer tipo de dano à ins-
trução, mas sim como forma de exercer 
legítima defesa própria e por questão de 
estado de necessidade;

- o caso ganhou repercussão por meio 
de jornais, revistas e outros meios de co-
municação social de grande difusão; cer-
tamente também é de pleno conhecimen-
to na população carcerária, motivo pelo 
qual não há dúvidas do ódio que tais pes-
soas tem contra o réu, o que levaria a so-
frer todo tipo de violência e tortura, caso 
este seja custodiado em estabelecimento 
prisional comum, o que é impossível de 
ser evitado, uma vez que é notório que 
os estabelecimentos prisionais não tem 
estrutura para resguardar a integridade 
do autor, bem como de qualquer outra 
pessoa, conforme já foi reconhecido pelo 
próprio Supremo Tribunal Federal;

- jamais causou qualquer prejuízo ao 
bom andamento da ação penal; sempre 
manifestou seu desejo de exercer sua au-
todefesa em audiência, contudo não po-
dia o fazer, visto que poderia sair preso 
da sala de audiências;

- tendo sido concedida liminar em ha-
beas corpus, imediatamente apresentou-
se a este juízo, colocando-se à disposição 
para a aplicação das medidas cautelares 
diversas da prisão aplicadas pela relatora 
do writ; não utilizou de sua situação eco-
nômica para fugir, bem como não agiu de 
qualquer forma que pudesse desrespeitar 
a ordem pública, a instrução criminal ou 
a aplicação da lei penal; após um mês em 
liberdade liminarmente, esteve perante a 
Secretaria criminal deste juízo para assi-
nar e informar suas atividades laborais;

- embora o Tribunal tenha revogado 
a liminar, o mesmo reconhece a necessi-

dade de proteção do acusado, deixando 
a cargo deste juízo que tome as providên-
cias necessárias para tal;

- tomando por base os fatos acima 
narrados, não pode descartar a hipó-
tese de aplicação da prisão domiciliar 
ao requerente, uma vez que a mesma 
atingirá todos os fins a que se destina a 
prisão do réu; isto é, o mesmo terá sua 
integridade resguardada, bem como a 
manutenção da dignidade da pessoa 
humana do acusado; e o Estado terá 
total acesso ao requerente, podendo 
realizar vistorias a qualquer momento 
na área reservada ao acautelamento 
domiciliar indicada – o requerente es-
tará sob a tutela e o controle do Estado 
com sua dignidade humana preservada 
e, consequentemente, sua integridade 
física e a sua vida;

- a medida, além de se mostrar mais 
proporcional ao presente caso, possibili-
tará ao acusado seu interrogatório, para 
exercer seu direito de defesa, sem ter que 
se submeter às mazelas que o esperam no 
regime penitenciário.

O representante do Ministério Públi-
co, por seu turno, se manifestou pelo in-
deferimento do pedido, baseando-se nos 
seguintes argumentos:

- o requerente não é preso, não junta 
ao presente pedido quaisquer documen-
tos expedidos por profissionais da área 
médica, como prova de eventual debili-
dade por motivo de doença grave, pelo 
que não se reconhece, em princípio, a ne-
cessidade de tratamento médico do mes-
mo; de igual modo não demonstra sua 
imprescindibilidade aos cuidados espe-
ciais de pessoa menor de 6 (seis) anos de 
idade, ou com deficiência, ou ainda que 
seja o único responsável pelos cuidados 
do filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos;

- considerando a ausência de prova 
da necessidade de garantir a saúde do 
preso, o requerente, que não se encon-
tra preso, não apresenta provas idôneas 
a justificar uma manifestação favorá-
vel ao pedido de prisão domiciliar, e na 
hipótese de cumprimento do mandado 
de prisão preventiva, que se adote as 
medidas necessárias para proteger a 
incolumidade física do preso, durante a 
execução da custódia cautelar, confor-
me recomendação do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, ao julgar 
o mérito de Habeas Corpus Preventivo 
impetrado em favor do paciente, ora 
requerente.

O representante do Ministério Públi-
co finaliza sua manifestação aduzindo 

que o requerente não se encontra preso 
e não apresentou prova idônea de que 
preenche algum dos requisitos elencados 
no art. 318 do Código de Processo Penal.

Verifico que o magistrado que me 
antecedeu, em decisão proferida no dia 
12/08/2016, reconheceu que, de fato, o 
sistema penal não possui condições para 
abrigar custodiados acusados de grupos 
de extermínio com segurança, uma vez 
que estes presos são perseguidos pelos de-
mais detentos (fl. 14056).

Note-se que em decisão liminarmen-
te proferida nos autos do Habeas Corpus 
0010009-98.2016.8.14.0064, a eminen-
te Desembargadora Relatora, entendeu 
que, apesar de estarem presentes os re-
quisitos para decretação da prisão pre-
ventiva, analisando de forma sumária 
as alegações do impetrante sobretudo à 
de risco de vida do paciente, a imposição 
da segregação cautelar não se revela ade-
quada no caso concreto.

Os estados do Norte e Nordeste con-
centram os maiores índices de mortalida-
de prisional, destacando-se o estado do 
Maranhão, com 75 casos para cada dez 
mil pessoas privadas de liberdade.

(...)
O Infopen traz à tona com esses nú-

meros uma verdade incômoda e, por isso, 
escondida: a incapacidade do Estado 
de zelar pela vida – bem mais básico e 
valioso – das pessoas que estão sob sua 
custódia é parte integrante do sistema 
carcerário nacional, o que evidencia a 
brutalidade e ineficiência de nossas ins-
tituições.

(...) a aplicação da prisão domiciliar 
ao requerente atingirá todos os fins a que 
se destina a prisão do réu, isto é, o mesmo 
terá sua integridade resguardada, bem 
como a manutenção da dignidade da 
pessoa humana do acusado, e o Estado 
terá total acesso ao requerente, podendo 
realizar vistorias a qualquer momento 
na área reservada ao acautelamento do-
miciliar indicada – o requerente estará 
sob a tutela e o controle do Estado com 
sua dignidade humana preservada e, 
consequentemente, sua integridade física 
e a sua vida.

Estou, pois, convencido de que a so-
lução apontada pelo requerente Ailson 
Santa Maria do Amaral atende aos pos-
tulados convencionais, constitucionais e 
legais atinentes à ordem pública, à ins-
trução penal, à aplicação da lei penal, à 
dignidade da pessoa humana, à sua inte-
gridade física, segurança e ao respeito dos 
seus direitos fundamentais do acusado, 
sobretudo o direito à vida.
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Violência para todos
Rafael Farias de Oliveira devia 

ter voltado ao presídio no dia 2 para 
cumprir o compromisso que assumiu 
ao ser beneficiado pelo indulto nata-
lino. Duas semanas depois,ele anda-
va por uma rua do conjunto Cidade 
Nova VI, em Ananindeua, quando 
foi atacado por três homens, que dis-
pararam vários tiros contra ele. Três 
balas o acertaram na parte superior 
do corpo. Ele morreu na hora.

Rafael foi preso pelo crime de 
roubo. Número crescente de cri-
minosos estão sendo enquadrados 
nesse delito. Parte significativa deles 
tem um objetivo: gerar renda para 
pagar o consumo de droga. Quando 
o objetivo não é alcançado ou o di-
nheiro não é suficiente, mantendo o 
usuário em débito com os trafican-
tes, eles o matam. Pode parecer por 
motivo fútil à superfície, mas não 
é. A punição é desproporcional ao 
crime, mas a regra que prevalece é a 
dos traficantes, não a do mundo le-
gal. Tanto nos presídios quanto nas 
ruas. Quem manda é o bandido. E o 
bandido é cada vez mais cruel, im-
placável, abusado.

Menos sujeitas as ruas estão à 
barbárie das decapitações, esquarte-
jamentos e outras insanidades, que 
vigoram nos lugares de confinamen-
to de criminosos. Mas as ruas têm 
um componente que está criando 

tensão em tal escala que começa a 
explodir na forma de linchamentos 
de criminosos por pessoas comuns: 
o caráter aleatório das agressões. 
Rompendo com todas as regras e 
procedimentos, a violência se tor-
nou sistemática, diária, imprevisível, 
insondável, sem limites. Em uma pa-
lavra: intolerável.

A vida está sendo reduzida a um 
lance de dados, dependente do incer-
to e não sabido. O carimbo desse ab-
surdo é dado pela incompetência do 
poder público, pela sua incapacidade 
de cumprir o principal mandamento 
constitucional: assegurar a saúde e 
a vida dos cidadãos. A lei de Talião, 
combinada com o mais selvagem da-
rwinismo social, está destroçando a 
segurança pública. Tempestades se 
formam no já plúmbeo horizonte na-
cional. E esse fenômeno de violência 
descontrolada independe do sucesso 
ou insucesso da recuperação da eco-
nomia nacional.

O fotógrafo Tarso Sarraf captou 
a estupefação, o desespero, a indig-
nação e a revolta do homem comum, 
cuja vida vale nada, ao registrar o 
flagrante da irmã debruçada sobre o 
corpo ensanguentado de Rafael, com 
a parte baleada encoberta por um 
pano. Merecidamente, a fotografia 
foi para a primeira página da edição 
dominical do dia seguinte do  Ama-

zônia, e também para uma página 
interna da seção policial.

Qual o nome da moça, sua ida-
de, como soube da morte do irmão, 
o que fazia Rafael, onde está a sua 
família - estas e muitas outras infor-
mações inexistem na rápida, desin-
teressada e pobre matéria. O texto 
insosso e burocrático contrasta com 
a sensibilidade do fotógrafo, autor da 
mais impressionante imagem deste 
início de ano na imprensa paraense, 
ao meu olhar.

É o que salva a edição comercial 
e pobre do jornal, como de todos 
os demais na cobertura de aconte-
cimentos que têm um significado 
maior do que lhe concede o apro-
veitamento sensacionalista da im-
prensa, se aproveitando do leitor da 
mesma maneira que o bandido se 
aproveita do transeunte incauto e até 
do cidadão recolhido à intimidade 
do lar, outrora sagrado.

Quantos dos sentenciados por 
crimes que não voltaram do gozo 
das festas de fim de ano, graças ao 
indulto natalino, retornarão aos seus 
locais de origem? Quantos, rompen-
do o compromisso, não voltarão aos 
presídios, não voltando mais à pró-
pria vida?

Ao Estado as respostas, embo-
ra se saiba que ele pouco ou nada 
responde.

Corrupção atrás de tudo
“Já viajei pelo país todo, sei do 

que estou falando: de norte a sul, não 
tem nada que funcione no Brasil sem 
corrupção”. A conclusão é do empre-
sário Hugo Gabrich. Em entrevista 
à Folha de S. Paulo, ele   admitiu ter 
usado uma empresa sua, de fachada, 
para emitir notas frias a fim de jus-
tificar um pagamento não declarado 
de uma fabricante mineira de móveis 
a políticos, como o senador Magno 
Malta, do PR do Espírito Santo.

Experiência não lhe falta para fa-
zer a declaração. Além de corrupção, 
aos 50 anos, ele se envolveu com uma 
amante com passado na prostituição, 

cometeu e sofreu traição, foi intima-
do a prisão por falta de pagamento 
de pensão aos dois filhos, de um ca-
samento de 24 anos, que abandonou 
ao se envolver com Edna Amaralina 
da Silveira, de 28 anos, numa rela-
ção conflituosa que acabou na justi-
ça. Depressivo, a matou com quatro 
tiros, no apartamento dela. Atirou 
também no outro amante que ela ti-
nha, um dos inimigos de Hugo.

Para manter a amante, ele gastou 
fortunas com carro de luxo para ela, 
cirurgias estéticas e mensalidade 
para evitar que trabalhasse em bo-
ate. Circulou por vários Estados, de 

Minas a Espírito Santo, Rio Grande 
do Sul, Paraná, Goiás e São Paulo, 
fazendo negócios, fundando empre-
sa, ganhando e gastando dinheiro a 
rodo. Agora está preso no Centro de 
Detenção Provisória de Pinheiros. 
Ficou foragido por uma semana após 
o crime, internou-se numa clínica 
psiquiátrica e se entregou.

Ele deverá ir a júri popular. Em 
dezembro, apresentou suas alega-
ções. O Ministério Público o denun-
ciou por homicídio e tentativa de ho-
micídio –o processo está sob sigilo.

Uma história em 3 x 4 do Brasil 
em crise
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O aumento dos ônibus
com o enredo de sempre

Quase sempre a história termina 
assim: o prefeito aprova um valor me-
nor (3,10 reais) ou igual à menor opção 
de reajuste que lhe oferece o Conselho 
Municipal de Transporte, entre o valor 
definido pelo Dieese (R$ 3,15), o re-
presentante técnico dos trabalhadores, 
e os donos de ônibus (R$ 3,40). Depois 
de sancionar o reajuste, o prefeito pro-
clama: a tarifa do transporte público 
urbano na capital paraense ainda é o 
menor do Brasil, como fez ontem Ze-
naldo Coutinho.

Não é verdade. No ano passado, por 
exemplo, em seis cidades a tarifa era 
inferior aos 2,7o reais da passagem em 
Belém, de uma base em R$ 2,40: Porto 
Velho, São Luís do Maranhão, Natal, 
Recife, Teresina e Vitória. Com passa-
gens entre R$ 2,45 e R$ 2,65.

Ainda que a declaração fosse verda-
deira, porém, a tarifa menor não com-
pensa o péssimo serviço prestado pe-
las empresas aos seus clientes: ônibus 
velhos, que entram em pane durante o 
percurso; falta de regularidade na fre-
quência; péssima instalações nas para-
das; queima constante de paradas pelos 
motoristas, e por aí em frente.

Mas não é só a má qualidade do ser-
viço que anula a vantagem de um va-
lor da passagem mais baixo. O usuário 
não tem bilhete único nem conexões. É 
uma viagem e só. Em itinerários defa-
sados da geografia da cidade.

Por isso e por muito mais, simples-

mente reajustar as tarifas é minimizar 
o papel do poder público no controle 
e regulamentação de um serviço vital 
para a população. É continuar a desa-
gradar a população e ser alvo de sus-
peitas quando se trata de decidir sobre 
ônibus em Belém.

De que serve a Semob?
De cada 10 infrações de 

trânsito cometidas no ano 
passado em Belém pelos 
motoristas, três foram por 
avanço do sinal vermelho, 
que somaram mais de 135 
mil (mais de 10 mil por 
mês) num total de 400 mil, 
segundo os dados da Se-
mob. Isto, apenas do que 
foi documentado pela pre-
sença de câmeras e a quase 
sempre metafísica ou so-
brenatural atuação dos guardas.

O motorista belenense típico 
aboliu o vermelho da sua visão, em-
bora o desrespeito seja infração gra-

víssima, com multa de 
quase 300 reais.

Essa irresponsabilidade 
absurda se estende aos bê-
bados ao volante. Eles cau-
saram 585 acidentes na ci-
dade no ano passado, que 
resultaram em 374 pessoas 
feridas e 37 mortas.

Ou isso acaba ou é me-
lhor extinguir a Semob. A 
infração sai mais barata e 
o caos se torna de tal mag-

nitude que talvez apareça alguém com 
competência, autoridade e disposição 
para enquadrar o trânsito alucinado de 
Belém em parâmetros aceitáveis.

Especulação sobre a área da Pirelli
O prefeito de Marituba, Mário Filho, saiu da audiência 

com o governador Simão Jatene, em Belém, no início do 
mês, anunciando que as obras para a   implantação de um 
parque industrial, com aplicação inicial já reserva de 10 mi-
lhões de reais. O parque será construído em área de 136 hec-
tares, localizada próximo à Alça Viária.

O prefeito garantiu que mais de 60 empresas já entrega-
ram cartas de intenção para se instalar no complexo, que 
será dividido por setores de confecção, logística, movelaria e 
produtos naturais.

Ganhou logo o apoio incondicional de Jatene:“O projeto 
está em consonância com o Plano Pará 2030 que, tem como 
um dos principais mecanismos o incentivo à verticalização 
das cadeias produtivas. E tudo o que traga desenvolvimento 
e ajude a dinamizar a economia do Pará merece incentivo”, 
disse o governador.

Mas devagar com o andor que o santo é de barro. A área 
do distrito industrial (chamado de parque para se harmo-
nizar com a outra face do projeto, que prevê um parque 

ambiental, como se as duas peças estivessem harmonica-
mente encaixadas) está dentro dos sete mil hectares da an-
tiga fazenda (desativada) da Pirelli, a maior propriedade 
da região.

O governo a assumiu com o propósito de criar um parque 
ambiental, que ainda não saiu. Foi criada então uma unidade 
de conservação, o refúgio da vida silvestre da região metro-
politana de Belém, administrado pelo Ideflor, o instituto de 
florestas do Estado, e com um conselho consultivo.

Não parece que eles tenham sido consultados sobre os 
planos do prefeito de Marituba, endossados pelo governador 
do Estado. Também não se tem notícia da realização de au-
diências públicas para discutir a iniciativa. Desconhecem-se 
ainda as cartas das 60 empresas interessadas em se instalar 
do distrito. Nem medidas de controle e disciplinamento para 
evitar que em Marituba a área acabe sendo usada para lote-
amentos urbanos.

Por isso e por muito mais, é melhor que os meses fiquem 
em suspenso até que os pais da ideia se expliquem.
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Parauapebas: riqueza e a falência da saúde
A saúde pública faliu em Parauape-

bas, o município que mais exporta no 
Brasil. Por causa dessa situação, o novo 
prefeito (que já exerceu o cargo por 
dois mandatos seguidos), Darci Ler-
men (que foi do PT e hoje é do PMDB), 
decretou “estado de emergência admi-
nistrativa e financeira” no município. 
O prazo, inicialmente de 120 dias, po-
derá chegar a 180 dias, se necessária a 
prorrogação.

Durante esse longo período de um 
semestre, sempre que o objetivo do o 
atendimento à saúde, o prefeito pode-
rá fazer a contratação direta de bens e 
serviços sem a obrigação de promover 
concorrência pública. A justificativa é 
a gravidade da situação e a necessida-
de de adoção de medidas imediatas e 
urgentes.

No decreto que instituiu esse regi-
me especial, o novo prefeito diz não ter 
recebido do antecessor, Valmir Maria-
no, as informações detalhadas sobre as 
condições do sistema público muni-

cipal de saúde. Ao verificar os dados, 
constatou que a saúde é o pior de todos 
os setores.

Além da falta de equipamentos e de 
precárias condições de funcionamento, 
as contas em atraso de energia, água e 
telefone das unidades de saúde, que es-
tão em quase um milhão de reais. Há 
ainda alugueis de prédios por quitar.

No hospital municipal, centenas 
de doentes são atendidos nas enfer-
marias e pelos corredores sem o mí-
nimo de conforto e ainda obrigados a 
comprar os materiais e medicamen-
tos básicos.

O Hospital Geral, apesar de novo, já 
apresenta problemas de infraestrutura 
e mantém, em uma espécie de depósi-
to, lixo hospitalar ao lado de aparelhos 
de ar condicionado e pias de porcelana 
nunca usados, segundo informação da 
assessoria da prefeitura.

Darci Lermen defende a sua inicia-
tiva argumentando que a não adoção 
de medidas emergenciais administra-

tivas “poderá ocasionar graves riscos 
à saúde dos cidadãos, ocasionando si-
tuação de desassistência à população 
por ausência da capacidade de respos-
ta da administração pelos meios legais 
regulares”.

O caso de Parauapebas é tão grave 
que a decisão do novo prefeito devia 
ser tratada pelos ministérios públicos 
(estadual e federal) e acompanhada 
pelo ministério da saúde. Para apurar 
a responsabilidade do prefeito que 
passou oito anos com o terceiro ou 
quarto orçamento do Estado e, ainda 
assim, deixou a situação chegar a esse 
ponto.

E o prefeito que volta, depois de 
oito anos, sem discrepar do padrão de 
gestão em Parauapebas, com essa liber-
dade excepcional de ação, talvez sem 
que ela lhe permita inovar em matéria 
de administração pública no maltrata-
do município. As lições da sua recente 
e agitada história recomendam preve-
nir para não remediar

Mais energia a sair dos rios da Amazônia
Até dezembro do ano passado, fo-

ram adicionados ao sistema elétrico 
nacional 9,5 mil megawatts de energia, 
o maior valor desde o início da série 
histórica, em 1998. Para 2017, está pre-
visto um incremento de 7,1 mil MW de 
capacidade instalada.

Em 2016, a fonte que mais cres-
ceu, em números absolutos, foi a de 
grandes usinas hidrelétricas, com 
um incremento aproximado de 5 mil 
MW, representando 53% do total, to-
das construídas e em construção na 
Amazônia.

A segunda fonte com maior capa-
cidade instalada acrescida foi a eólica, 
com 2,5 mil MW, 27% do total da po-
tência em 2016, até novembro. A fon-
te eólica teve um aumento superior a 
20% em relação à capacidade instala-
da em 2015.

Até dezembro de 2016, havia 10 
mil MW nas usinas eólicas em opera-
ção. O Rio Grande do Norte foi o Es-
tado que mais contribuiu para o incre-
mento da potência eólica instalada no 
país, com cerca de 920 MW, seguido 

pelo Ceará, com acréscimo de aproxi-
madamente 600 MW, e a Bahia, com 
520 MW incrementados.

As usinas termelétricas contri-
buíram para um acréscimo de 1.758 
MW, representada por 18% do total, 
e as Pequenas Centrais Hidrelétricas 
(PCHs) somaram 203 MW, 2% do to-
tal, em 2016.

A Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) destacou em seu 
comunicado os empreendimentos de 
geração que entraram em operação 
comercial em 2016:

– Hidrelétrica de Jirau, no rio Ma-
deira, em Rondônia, que concluiu a 
motorização em novembro de 2016, 
com acréscimo de 975 MW ao total de 
3.750 MW de capacidade instalada.

– Hidrelétrica de Belo Monte, no 
rio Xingu, no Pará, que iniciou sua mo-
torização e conta com 1.989 MW em 
operação comercial (menos de 20% da 
sua potência nominal).

– Hidrelétrica de Santo Antônio, 
também no Madeira, em Rondônia, 
com 652 MW de novas máquinas em 

operação comercial, capacidade de ge-
ração semelhante à de Jirau

– Hidrelétrica Teles Pires, no rio Ta-
pajós, entre o Pará e Mato Grosso, com 
1.092 MW em operação comercial.

– Usina termelétrica Maranhão 
III, com 518,8 MW em operação 
comercial.

Para 2017, a fonte com maior ex-
pectativa de crescimento absoluto 
é a hidrelétrica, a partir de grandes 
usinas, com aproximadamente 4 mil 
MW. O crescimento relativo da fonte 
eólica novamente deverá ser expres-
sivo, com um incremento de cerca de 
2,4 mil MW.

Também se destacam a continui-
dade da motorização da usina de Belo 
Monte, a entrada em operação comer-
cial de complexos eólicos e da térmica 
Mauá 3 (590 MW), em construção em 
Manaus. A Aneel não faz referência 
ao complexo hidrelétrico do Tapajós, 
talvez porque a licença ambiental foi 
retirada. Ainda assim, é um grande 
incremento de energia extraída dos 
rios amazônicos.
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Uma máquina de corrupção:
aliança empresas e governo

A Rolls-Royce pagou 1,6 milhão de 
dólares (o equivalente a 5,1 milhões de 
reais) em propinas entre 2003 e 2013 
ao ex-gerente da Petrobras, Pedro Ba-
rusco.  Em retribuição, ele ajudou a 
empresa, uma das maiores do Reino 
Unido, a obter seis contratos, no valor 
de 100 milhões de dólares, segundo 
ele. O objeto foi o fornecimento de 
geradores de energia para plataformas 
de petróleo.

Levantamento da antiga CGU 
(Controladoria Geral da União), no 
entanto, chegou a um resultado muito 
superior: US$ 650 milhões. Segundo 
o Ministério Público Federal, a Roll-
s-Royce lucrou R$ 39,7 milhões com 
esses contratos. Nada mau para quem 
teve atuação lateral no conjunto das re-
lações das empreiteiras nacionais.

A propina, portanto, que seria de 
1,6% do valor dos negócios, padrão 
adotado por todos os envolvidos na 
indústria de corrupção na estatal brasi-
leira, apurada pela Operação Lava-Jato, 
na contabilidade de Barusco, na verda-
de foi muito menor, se considerada a 
apuração da CGU – o que dá uma ideia 
do volume do dinheiro realmente en-
volvido e mascarado pelos corruptores 
e corruptos.

Barusco provocou o primeiro gran-
de espanto na opinião pública. Ao ser 
preso e começar a negociar uma dela-
ção premiada, ele se comprometeu a 
devolver 97 milhões de dólares do que 
ganhara de propina, mais do dobro do 
que um funcionário muito superior a 
ele, o diretor de abastecimento, Paulo 
Roberto Costa, se dispôs a devolver aos 
cofres públicos.

Os depoimentos que a partir daí se 
sucederiam deixaram no ar a questão: 
quanto esses empregados graduados, 
a maioria com muitos anos de serviço 
na Petrobrás, roubaram, afinal? Qual 
o alcance do saque que eles possibili-
taram ao se deixarem corromper por 
duas dezenas de empreiteiras cativas, a 
Odebrecht na liderança delas?

Apesar de todas as críticas e suspei-
ções lançadas sobre a Lava-Jato, e a des-

peito de suas várias falhas, seus resulta-
dos são uma revolução em matéria de 
moralidade pública. A par de abrirem 
as contas das grandes empreiteiras na-
cionais, até então consideradas as do-
nas do país, e de mandar para a cadeia 
seus principais executivos e alguns dos 
seus donos, ampliaram muitas vezes a 
dimensão das delações premiadas e das 
leniências. 

A ponto de a Odebrecht se dispor 
a devolver mais de R$ 7 bilhões, valor 
recorde na história financeira mundial. 
Por si só, esse número já coloca o Bra-
sil no topo do ranking da corrupção 
no planeta, título nada edificante, mas 
o retrato mais fiel da realidade do que 
tudo que antes houve nesse setor.

O acordo que a Rolls-Royce fez 
com o Brasil é parte de um acerto mui-
to maior, que inclui o Reino Unido e 
os Estados Unidos. A indenização to-
tal será 671 milhões de libras (R$ 2,6 
bilhões). O Reino Unido ficará com o 
equivalente a R$ 1,95 bilhão e os EUA, 
com R$ 550 milhões. 

Máquina pública 
corrompida

Nos últimos 14 anos, entre 2003 
a 2016, o governo federal expulsou 
6.209 servidores, número que é recor-
de desde o início da série histórica. 
Desse universo, 5.172 foram demiti-
dos; 493 tiveram a aposentadoria cas-
sada; e 544 foram afastados de funções 
comissionadas.

Esses dados escancaram a necessi-
dade de um trabalho de saneamento no 
serviço público, já iniciado, mas ainda 
tímido demais diante do tamanho da 
corrupção no governo. No ano pas-
sado foram 550 punições, sendo 445 
demissões de servidores efetivos, 65 
cassações de aposentadorias (recorde 
dos últimos seis anos) e 40 destituições 
de ocupantes de cargos em comissão. 
O principal motivo das expulsões foi a 
prática de atos relacionados à corrup-
ção. Foram 343 penalidades aplicadas 
ou 65,3% do total. O porcentual au-
mentou em relação aos 61,4% de 2015.

Os outros 158 dos casos (ou 24,4% 
total) se referem a abandono de car-
go, inassiduidade ou acumulação ilí-
cita de cargos. Servidores públicos 
também foram afastados por proce-
der de forma desidiosa e por partici-
pação em gerência ou administração 
de empresa privada.

Os Estados com número mais ele-
vado de punições foram Rio de Janei-
ro (1.096), Distrito Federal (763) e 
São Paulo (667). Proporcionalmente, 
o Amazonas é o Estado que registrou 
a maior média de servidores fede-
rais punidos, com 11,6 expulsões por 
cada mil servidores, seguido do Mato 
Grosso do Sul (9,6 por mil), São Pau-
lo (8,57 por mil) e Maranhão (8,51 
por mil).

Os ministérios com a maior quan-
tidade de estatutários expulsos foram 
do Desenvolvimento Social e Agrário 
(1.558), Educação (1.031) e Justiça 
e Cidadania (981). Em proporção, o 
ministério das Cidades obteve o índi-
ce mais elevado com 22,3 expulsões 
por cada mil servidores. Os números 
proporcionais se referem aos últimos 
seis anos.

O relatório destaca ainda a redução 
de 38,5% no porcentual de reintegra-
ções (reingresso do servidor ao cargo 
mediante decisão judicial que anula a 
punição expulsiva), quando compara-
do o período de 2011 a 2016 com 2003 
a 2010.

Os dados, divulgados pelo Minis-
tério da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União, entre-
tanto, não incluem os empregados de 
empresas estatais.

Eles eram 502.226 em 2013, bai-
xando para 494.370 no ano seguinte e 
473.292 em outubro do ano passado, 
distribuídos por 154 estatais. A re-
dução foi de 4,3%, através de 13 mil 
demissões voluntárias e quase 25 mil 
adesões a planos de aposentadoria 
incentivada.

É o suficiente, é muito ou ainda é 
pouco para chegar ao tamanho ade-
quado do Estado no Brasil?
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POLÍCIA

Na sequência, estas duas 
notícias ficaram bem suges-
tivas, na coluna Pelos Corre-
dores da Central (produzida 
por Horácio Siqueira, sob o 
pseudônimo Agá Esse), do 
jornal A Província do Pará.

A primeira: “A Polícia 
vai ter muito cuidado com 
as barraquinhas onde a ca-
chaça é vendida em xícaras 
como se fosse café. O truque 
já é conhecido. Os policiais 
antialcoólicos serão selecio-
nados para o serviço”.

A segunda: “Muito con-
tente encontramos o delega-
do Álvaro Almeida, depois 
da sensacional diligência 

que terminou com a prisão 
do ladrão Sangue Novo, o 
terror da Sacramenta e ad-
jacências. Estava tão alegre 
que prontificou-se a pagar 
uma rodada no ‘buraco 
frio’”.

CONFLITO

Em 1967 surgiu o pri-
meiro conflito de terras às 
margens da então rodovia 
Augusto Montenegro. Não 
por acaso. Foi quando o 
governo asfaltou o que até 
pouco tempo antes fora o 
ramal da ferrovia de Belém 
a Bragança, ligando a capital 
paraense a Icoaraci. 

Custódio Mendes Si-
mões, mais conhecido por 
Simão, português, se decla-
rou dono de uma área loca-
lizada a seis quilômetros de 
distância do entroncamento, 
próxima do Jardim Sideral. 
E começou a expulsar 24 fa-
mílias, integradas por quase 
200 pessoas, que ali mon-
taram suas precárias casas, 
postas abaixo.

CONSÓRCIO

Em 1969, o consórcio era 
a principal maneira de com-
prar carros pela classe mé-
dia. A empresa responsável 
pelo consórcio formava gru-
pos de compradores e distri-
buía os veículos através de 
sorteio e lances em valores 
que iam além da mensalida-
de do consorciado. 

Um dos maiores foi lan-
çado então pela Cobrás, re-
vendedora da Ford-Willys, 
que tinha os automóveis 
Corcel, Galáxie, Itamaraty 

e Aero-Willys, mais os uti-
litários Rural, Pick-up-Jeep, 
F-100, f-350 e F-600 a gaso-
lina e a diesel. Os sócios da 
empresa eram Raymundo 
e Maurício Azevedo, João 
Carlos Maranhão, José de 
Anchieta Moreira e Alexan-
dre Vaz Tavares.

JORNAL

Durante várias horas, 
alunos da Escola Técni-
ca Federal do Pará (atual 
Instituto Federal do Pará) 
conheceram “o melhor jor-
nal do Norte do Pará”, em 
1969. Sua imponente sede 
ficava na Gaspar Viana, 
mas não era O Liberal, que 
viria depois. Tratava-se da 
Folha do Norte, de Paulo 
Maranhão, que desapare-
ceu em 1974, quando o jor-
nal de Romulo Maiorana 
já ocupava o prédio (hoje 
semiabandonado). Era um 
jornal tão forte que os ven-
dedores ambulantes eram 
chamados de folheiros. E 
nenhum concorrente se 
aborrecia com isso.

A visita foi conduzida 
pelo gerente, João Mara-
nhão, sucessor do pai, que 
morrera em 1966, com 92 
anos. Os estudantes viram a 
redação, o setor de teletipos 
e radiofotos (serviço pionei-
ro no Norte) e as comuni-
cações. Descendo à oficina, 
passaram pelas linotipos, 
rotativa, paginação, impres-
são e revisão.

De lá subiram para a 
residência do gerente, ins-
talada no último andar da 
sede do jornal. Puderam ver 
as marcas de balas dispara-

das contra o prédio pelos 
maiores inimigos da Folha, 
os baratistas, que seguiam a 
liderança do caudilho Ma-
galhães Barata. No ambiente 
de violência, os Maranhão 
se homiziaram na sólida 
construção.

O final da visita foi no ga-
binete de Paulo Maranhão, 
um dos maiores jornalis-
tas da imprensa brasileira. 
Viram as estantes, o birô, 
alguns retratos “e muitas 
recordações indeléveis da-
quele que eles mesmos clas-
sificaram de O Jornalista”, 
registrou o jornal. Aquelas 
centenas de livros não eram 
decoração; o dono do jornal 
os lia – coisa rara na história 
do jornalismo.

IMPOSTO

Em 1969 o governo já 
concedia isenção de im-
posto (o ICM, atual ICMS) 
a empresas privadas que 
se instalavam no Estado. 
O órgão responsável pelo 
benefício era o Idesp. Mas 
antes de aprovar a medida, 
o instituto era obrigado a 
publicar três vezes (inclu-
sive na imprensa) um edi-
tal, dando o prazo de 15 
dias para qualquer um que 
quisesse apresentar impug-
nações ao ato. Como o que 
favoreceu a Soteaço (Socie-
dade Técnica de Estruturas 
de Aço).

Agora, em plena demo-
cracia, tudo é entre quatro 
paredes.

PORTO

No final de 1988 11 dos 
12 galpões (ou armazéns) 
estavam em plena ativida-
de. No primeiro, o navio 
Roraima aguardava reparos, 
enquanto o Rondônia car-
regava para viagem. Ambos 
os catamarãs eram da estatal 
Enasa, que não existe mais. 

PROPAGANDA

A jato
Em 1969, a 

Vasp, a empresa 
de aviação do 
governo de São 
Paulo, passou 
a usar os mais 

modernos jatos de 
então, da Boeing, 
na linha de Belém 
para Brasília, Rio 
e São Paulo. Foi 
uma mudança 

profunda.
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A justiça feita na ponta de um cano de pistola
No início da manhã de sexta-feira, 

20, viaturas da Ronda Tática Metro-
politana, a temida Rotam da Polícia 
Militar, perseguiam um veículo com 
suspeitos de envolvimento em um 
sequestro relâmpago. Interceptados, 
os ocupantes do carro trocaram tiros 
com os policiais, O soldado Rafael da 
Silva Costa, de 29 anos, foi atingido 
na cabeça e morreu.

Imediatamente seus colegas co-
meçaram a perseguição. Talvez, no 
início, aos suspeitos que reagiram 
à ordem de prisão. Mataram logo o 
primeiro, ou aquele que supunham 
ser um dos quatro com os quais os 
PMs trocaram tiros. O homem se es-
condera numa casa e foi executado lá 
dentro.

Foi a última ação aberta da polícia 
em mais uma busca de vingança, da 
justiça pelas próprias mãos.  A partir 
daí o seu lugar foi ocupado pela milí-
cia. O saldo, na versão oficial, foram 
27 mortos, 24 dos quais com todas 
as características de execução, em 16 
bairros de Belém e Ananindeua.

Deve-se sempre lamentar a morte 
de um policial. Falhas e vícios à parte, 
é ele o representante da engrenagem 
oficial na linha de frente, exposto dire-
tamente aos perigos. Em países desen-
volvidos, a reação ao policial é punida 
até com a morte imediata do transgres-
sor.  Essa diretriz pode transbordar 
para o excesso, mas é uma filosofia de 
ação. Todos a conhecem.

No Brasil, a vendeta policial não 
tem paralelo. O soldado da Rotam foi 
morto em combate, num tiroteio com 
os prováveis criminosos. As mortes 
praticadas pelos que se puseram a vin-
gá-lo foram meras matanças. Talvez vá-
rios dos visados sejam mesmo daqueles 
bandidos conhecidos dos policiais, que 
sabem tudo deles e até os usam eventu-
almente, Não todos, porém.

Ainda que tenham sido, a polícia 
não pode matá-los a pretexto de res-
ponder a uma agressão da qual eles 
não participaram. Se eram conhecidos 
e por isso foram tomados para serem 
sacrificados na imediata represália, 
por que não foram presos antes? Por 

que manter sob vigilância essas pesso-
as para matá-las, quando necessário, 
ou extorqui-las, se possível? Ou pren-
dê-las, para preencher a prestação de 
contas?

Quantos desses assassinados são 
inocentes, pessoas apanhadas ao acaso 
por estarem no caminho dos justicei-
ros? E, afinal, todos estão protegidos 
pela garantia constitucional (quando 
não, por princípios éticos, morais ou 
religiosos) de respeito e proteção à 
vida? Quem deu competência (compe-
tência que não é passível de delegação) 
a esses matadores em nome da lei para 
decidir sobre a vida alheia?

Depois dos 11 mortos na chacina 
de novembro de 2014, os 24 de ontem, 
com a adição dos outros crimes da ro-
tina diária, são uma conta intolerável. 
O governador até pode continuar a ser 
o mesmo, mas as principais autorida-
des do sistema de segurança pública 
do Estado já deviam estar fora dos seus 
cargos. Ao menos como indicador de 
que, daqui a pouco, o número não pas-
sará dos dois dígitos de brutalidade.

FOTOGRAFIA

Um contraste
Trabalhadores contratados pelo serviço de 

combate à malária fazem a limpeza de trecho 
do igarapé do Una, o maior de Belém, em 

1954. Um ambiente rural na grande cidade.

No segundo armazém, o 
catamarã de turismo Ama-
zonas aguardava para seguir 
até Manaus.

Nos seguintes estavam 
atracados o Tuxaua e suas 
balsas, a cábrea da CDP: o 
Comandante Pedro Seabra, 
de volta a Macapá; o car-
gueiro holandês Clemen, 
que fazia linha para a Eu-
ropa; o cargueiro cipriota 
Belgrano, também viajando 
para a Europa; o cargueiro 
panamenho BoeSea, que 
levaria madeira para o ex-
terior; o cargueiro liberiano 
AfricanEvergreen; o car-
gueiro porta-container Bre-
tagne; navios fluviais meno-
res e balsas.

Além disso, o Grajaú e o 
Amazonas descarregavam 
gás de cozinha e óleo diesel 
no porto de Miramar, en-
quanto o Frota Marabá fazia 

o mesmo no porto de Vila 
do Conde.

Cm o deslocamento da 
prioridade para as rodovias, 
a navegação, contrariamen-
te ao ditado, deixou de ver 
navios.
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O poder da imprensa
A imprensa paraense mantém uma 

prática que não existe mais na grande 
imprensa nacional: aproveitar as gran-
des datas para arrancar receita extra 
dos anunciantes. Assim foi na edição 
dos 401 anos de Belém, no dia 12. Mas 
sem o mesmo sucesso das versões ante-
riores. Talvez por causa da crise econô-
mica e, a ela associada, certa resistência 
que os anunciantes já apresentam a esse 
ataque, feito por métodos coercitivos.

Desta vez o domínio de O Liberal 
sobre o Diário do Pará não se repetiu. 
O jornal dos maioranas recebeu publi-
cidade dirigida ao aniversário da capital 
paraense de 25 anunciantes. No jornal 
dos Barbalhos, a soma foi de 28. Os 
anúncios comemorativos ocuparam 18 
páginas em O Liberal e 16 no Diário. 
Com duas diferenças que relativizam os 

números.  Quatro dos anúncios de O Li-
beral foram de permuta (sem pagamen-
to em dinheiro), Apenas uma no Diário.

A prefeitura, com quatro páginas, e 
o governo do Estado, com duas, foram 
os maiores anunciantes no jornal do 
parceiro dos tucanos, enquanto o jor-
nal do senador peemedebista faturou 
apenas a mensagem da CDP (Compa-
nhia das Docas do Pará) na adminis-
tração federal, controlada pelo partido. 
Dado que reforça a necessidade de um 
órgão de controle externo atuar sobre 
a programação da publicidade oficial, 
dissociando-a do compadrio e do fisio-
logismo político. Impondo-lhe assim, 
um padrão técnico independente das 
flutuações no topo do governo.

O Liberal faturou oito anúncios ex-
clusivos, que somaram 11 no Diário. O 

maior plano de saúde do Pará, a Uni-
med Belém, não programou o jornal 
dos Maioranas, que lhe deve uma for-
tuna e não paga. A Hapvida, que deve 
ter usado a conta de permuta em O 
Liberal, que a adotou em substituição 
à Unimed, também anunciou no Diá-
rio, por estratégia. A mesma tática de 
órgãos políticos, concessionários do 
serviço público e entidades de classe, 
como o Setrans-bel, dos donos de ôni-
bus (à espera do aumento da tarifa).

Os jornalões de Belém já não são os 
mesmos, embora tentem manter a sua 
hegemonia pelo uso de antigos proce-
dimentos, como o desses anúncios da-
tados. O problema é que o mundo está 
mudando muito mais rapidamente do 
que eles. Mesmo na quadricentenária 
Belém do Pará.

Barbárie
Excelente a tua matéria sobre 

os últimos acontecimentos que 
têm ocorrido aqui em Manaus 
e se espalhando por outros Esta-
dos, como o Rio Grande do Nor-
te. O título é perfeito (O horror, a 
barbárie). Nas páginas seguintes 
onde mostras como a rota do 
tráfico atua na Amazônia, com-
plemente o que dá origem a essa 
barbárie que, como sabes, não 
tem como eixo só o tráfico, mas 
o próprio modelo de ocupação 
da Amazônia.

Quantos lideres sindicais fo-
ram mortos na Amazônia? E os 
personagens anônimos que vêm 
sendo assassinados? Tu tens, des-
de muitos anos, acompanhando o 
“rastro do saque” que tem devasta-
do a Amazônia, matando a natu-
reza e as pessoas que ousam lutar 
pela posse da terra, sob o manto 
do Estado e de forças políticas e 
econômicas, como bem sabes. 

Hoje estou com 67 anos, parte 
daquilo que chamei de “Geração 
Belém Brasília”. Assisti muitas 
barbáries, tão bem documenta-
das nos teus livros, nos artigos 
que escrevias para o jornal  O 
Liberal,  no Estado de São Paulo 
e depois no  Jornal Pessoal,  que 

chega a 623 edições. Até onde vai 
essa barbárie, esse horror, como 
dizes? Como será que as futuras 
gerações vão sobreviver na Ama-
zônia? Será que vamos morrer 
assistindo essa barbárie diante de 
nossos olhos? Será que entrega-
mos os pontos e dizemos “seja o 
que Deus quiser?”.

Tens razão quando afirmas 
que há falta de repórter de rua 
que acompanhe os fatos na linha 
de frente, ou, como dizias num 
de teus livros, “na linha de tiro”. 
Digo isso porque sou um pa-
raense, hoje vivendo na cidade 
de Manaus e vejo essa barbárie 
quando circulo por essa cidade. 
Escrevi vários artigos sobre o 
narcotráfico em Manaus e leio 
o que escreves sobre a violência 
também em Belém. 

Aqui matam gente como se 
fosse barata. São as “vidas des-
perdiçadas” de que nos falava o 
velho Zygmund Bauman, que se 
foi recentemente. Hoje essa ci-
dade se transformou na “cidade 
do medo”. No dia do massacre 
as pessoas eram atormentadas 
pelo pânico. Os estudantes da 
UFAM [Universidade Federal do 
Amazonas] não ousaram sair de 
casa, enquanto o noticiário da 
imprensa (falada e escrita) espa-

lhava corpos trucidados e expo-
sições de drogas aprendidas. 

Essa cidade é a “zona franca 
da droga” e ela tem endereço cer-
to. Aqui se comenta na surdina 
sobre os grandes chefões do trá-
fico, que enriquecem do dia para 
a noite e vão morar nas chama-
das “zonas nobres” da cidade, fe-
chando-se em seus condomínios 
fechados, enquanto a maioria, 
os pobres, enfurna-se nos becos, 
nas beiradas dos igarapés con-
taminados e nos morros que de 
vez em quando deslizam e ma-
tam dezenas de pessoas, como 
tem acontecido com frequência. 

A barbárie também é isso. 
Não só os pobres que alimentam 
essa violência, mas grandes cor-
ruptos que tomam conta do Es-
tado e estão nas colunas sociais. 
A imprensa por aqui usa como 
matéria prima para vender seus 
jornais, onde se vê mulheres 
nuas junto com fotografias de 
cadáveres como algo que parece 
ter se naturalizado.

Pena que teu jornal tem edi-
ção restrita e não chega por aqui, 
o que é lamentável. A cobertu-
ra que fizeste sobre os recentes 
acontecimentos deveria ser di-
vulgada por aqui. Se permitires, 
posso divulgá-las no meu peque-

no jornal que publico na UFAM. 
Não é grande coisa, mas já ajuda. 

Benedito Carvalho Filho

Celpa
01. Sobre a matéria da prisão 

do filho do Governador (PA).
Façamos uma reflexão: porque 
o HC (Habeas Corpus) foi con-
cedido rápido, já que a maioria 
destes remédios heróicos demo-
ram a ser apreciados? Tive um 
caso, que não consegui por aqui, 
tive que ir ao STJ, demorou tan-
to, quando houve o julgamento, 
o preso já estava solto...

02. Sobre a matéria da Celpa, 
de grande valia, ser criada a as-
sociação, dos consumidores le-
sados pela concessionária,, com 
um detalhe: por onde andam 
o MP estadual e federal, como 
fiscais da lei, para punirem os 
transgressores (da lei, em espe-
cial do Código Penal, da Consti-
tuição Federal etc), de dentro da 
concessionária? Por estas parti-
cularidades, que o Brasil, não é 
visto como um país sério?

Se a concessionária não cum-
pre seu real papel, bem que pode-
ria ser “cortada” a concessão, não é?

Grande abraço, Lúcio, vida 
longa ao JP

Renato Neves
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Enciclopédia amazônica: contra a sua colonização
O projeto mais audacioso que de-

senvolvo no momento está abrigado 
no blog www,amazoniahj.wordpress.
com. É uma espécie de enciclopédia 
da Amazônia atual. O leitor deve logo 
objetar: qual o significado e a utilida-
de dessa empreitada quando já existe 
o Google? Ninguém vai se desviar de 
uma formidável base de dados para ga-
rimpar numa fonte amadora e, prova-
velmente, inútil.

Quando tentei concretizar essa 
ideia pela primeira vez, o Google não 
existia. Foi através de parceria com 
a Funtelpa, sob a gestão de Fernan-
do Cezar Nunes da Silva, prossegui-
da com Mauro Bonna. Não sei se as 
informações que forneci ainda estão 
arquivadas por lá. Mesmo incompleto 
(e ele nunca se concluirá), essa é uma 

base útil para as equipes da rádio e da 
TV Cultura.

Depois, investi no portal da Agên-
cia Estado, de O Estado de S. Paulo, 
graças ao apoio de Rodrigo Mesquita. 
Esse capítulo foi ainda mais curto. Mas 
não me desanimou.

Em 2014 recomecei o projeto atra-
vés de um blog autônomo. Desmo-
tivado e em dificuldades, o deixei de 
lado em 2015. Novamente voltei a ele 
no ano passado, mantendo a alimenta-
ção neste 2017. Ainda bem no início, 
mas já com informação suficiente para 
atender consultas, que podem ser feitas 
gratuitamente.

Ainda acho que há um lugar para 
essa minha enciclopédia, apesar do 
Google. Ela tem uma abrangência 
maior, entre os anos 1970/2000. Sua 

principal fonte, nesta etapa, são 10 jor-
nais e revistas da grande imprensa na-
cional, além do meu arquivo pessoal. 

As notícias originais são reescritas 
para delas expurgar o que é efêmero, 
transitório, sem relevância. A nova fei-
ção é atemporal: permite sua reprodu-
ção sem precisar de qualquer atualiza-
ção. É um texto objetivo e enxuto, só 
com dados que sobreviveram ao tempo. 
Concatenados, esses textos são uma his-
tória não oficial, alternativa, outline da 
Amazônia do nosso tempo. No meu en-
tendimento, mais próxima da realidade 
do que qualquer outra fonte. Por isso, 
uma ferramenta a serviço de num desti-
no melhor para a Amazônia do que ser 
a colônia do mundo – ou coisa pior.

O leitor poderá checar o que digo 
indo ao blog. E dando um retorno.

Oito homens mais ricos
que 3,6 milhões de outros

As riquezas somadas do planeta al-
cançam 255 trilhões de reais. Desde 
2015, mais da metade deste valor está 
nas mãos do 1% mais rico da população 
mundial. As fortunas dos oito homens 
mais ricos do mundo equivalem a todas 
as riquezas das 3,6 bilhões de pessoas 
mais pobres do planeta, denuncia a or-
ganização civil britânica Oxfam.

Seu relatório, Uma economia para os 
99 por cento, foi publicado hoje, véspe-
ra do Fórum Econômico Mundial, que 
começará amanhã em Davos, na Suíça, 

reunindo os países mais ricos do globo.
“No topo da distribuição, os dados 

para este ano indicam que, coletiva-
mente, os oito indivíduos mais ricos 
do mundo detêm uma riqueza líquida 
de US$ 426 bilhões, valor equivalen-
te à riqueza líquida da metade mais 
pobre da humanidade”, constata o es-
tudo. Ele classifica essa desigualdade 
como “indecente”.

O relatório alerta que o abismo en-
tre ricos e pobres está aumentando em 
velocidade acima da prevista. A Oxfam 

revisou informações do último relatório 
após análise de novos dados, principal-
mente sobre a Índia e China.

“Se esses novos dados tivessem 
sido disponibilizados no ano passa-
do, teria mostrado que nove bilioná-
rios possuíam a mesma riqueza que a 
metade mais pobre do planeta, e não 
62, como a Oxfam calculou na épo-
ca”, observou a entidade.

Na lista da revista de negócios For-
bes, são estes os oito homens mais ri-
cos do mundo:

Bill Gates

Norte-
americano
Microsoft

US$ 75 bi

Amancio 
Ortega
Espanhol

Inditex

US$ 67 bi

Warren 
Buffett
Norte-
americano
Berkshire 
Hathaway
US$ 60,8 bi

Carlos Slim

Mexicano

Grupo 
Carso
US$ 50 bi

Jeff Bezos

Norte-
americano
Amazon

US$ 45,2 bi

Mark 
Zuckenberg
Norte-
americano
Facebook

US$ 44,6 bi

Larry 
Ellison
Norte-
americano
Oracle

US$ 43,6 bi

Michael 
Bloomberg
Norte-
americano
Agência 
Bloomberg
US$ 40 bi



Carnaval oficial acabou? Então viva o carnaval
O carnaval das escolas de samba 

de Belém está ameaçado pela falta de 
patrocínio da prefeitura? Então viva o 
carnaval. Talvez ele se liberte das suas 
amarras, dê cinco passos atrás e cami-
nhe 20 passos em seguida, segundo 
prevê o presidente da Liga das Escolas 
de Samba do Grupo Especial, Fabrício 
Gama. No ano passado elas receberam 
3,5 milhões de reais. Neste ano, nada. 
A verba oficial será de um milhão de 
reais (ou R$ 500 mil), a ser aplicada em 
outras manifestações carnavalescas.

Desconfia-se que outro fator, além 
da crise econômica, que deixou à mín-
gua as saqueadas administrações pú-
blicas, seja política. O ano eleitoral foi 
o de 2016. Reeleito, o prefeito se desin-

teressou pelo marketing e a promoção. 
Pode ser. Nem por isso o verdadeiro 
folião deve se lastimar.

O patrocínio do carnaval sempre 
foi moeda de troca entre a prefeitura 
e alguns cabos eleitorais, que também 
atendem como carnavalescos. A rela-
ção não tinha qualquer controle social. 
Nem contribuía para a melhoria da 
festa. Muito menos para fortalecer as 
agremiações. Tornou-se um esquema 
viciado e empobrecedor, contaminado 
pela pior forma de fazer política, atra-
vés do fisiologismo e compadrio.

O melhor carnaval paraense foi 
brincado nas ruas, com grupos ou in-
divíduos que lhe davam cor e cultura, 
como o famoso Doutor Passa o Pau, 

um Buster Keaton no meio de ser-
pentinas e confetes. As escolas podem 
aproveitar a recusa de Zenaldo Couti-
nho a repetir a ajuda de todos os anos 
voltando às origens, fazendo arrastões, 
comandando blocos espontâneos que 
se formam pelas ruas. Reivindicando a 
volta da verba da verba, mas distribu-
ída de forma criteriosa. Apenas como 
fomento e suporte para o patrocínio 
da iniciativa privada e de financiamen-
to pelas próprias escolas, num padrão 
empresarial.

O carnaval, como toda manifesta-
ção cultural do povo, não tem que an-
dar de mãos dadas com os governos, 
que costumam ser ruins da cabeça ou 
doentes do pé.

Liderança no jornalismo
A última vez que inscrevi um tex-

to meu em qualquer concurso de jor-
nalismo foi em 1984. Fiquei com o 
prêmio Esso desse ano, destinado à 
região norte, com uma extensa repor-
tagem sobre o projeto Jari, publicada 
em O Liberal.

O texto se tornou o embrião de 
um livro sobre o empreendimento do 
milionário americano Daniel Ludwig, 
publicado nesse mesmo ano, com base 
em pesquisa que realizei na Universi-
dade da Flórida, em Gainesville, com 
bolsa de uma fundação americana. 
Tudo que ganhei a partir daí foi por 
iniciativa exclusiva dos responsáveis 
pelas premiações

Por isso, me surpreende estar na 
liderança dos  +Premiados Jornalistas 
da História na Região Norte, conforme 
a apuração da revista eletrônica espe-
cializada Jornalistas & Cia. Supunha 
que profissionais em plena atividade 
e competitivos estivessem no topo do 
ranking. Não um antigo repórter, há 
quase três décadas à margem (e contra) 
a grande imprensa.

No entanto, sem que eu faça qual-
quer coisa, títulos me têm sido conce-
didos em função de uma publicação 
tão pequena e tão pouco convencional 
como o Jornal Pessoal. Embora impres-
so em papel, de circulação restrita, com 
formato pouco atraente e desenho con-

vencional, ele ecoa muito além do seu 
alcance físico e até da sua pretensão, 
por mais exagerada que ela fosse.

Minha liderança na relação dos mais 
premiados se consolidou e se expandiu 
porque fui o vencedor do principal prê-
mio criado pela Federação das Indústrias 
do Pará no ano passado. Não me inscrevi 
nem imaginei que estava sequer cogita-
do. Ganhei, apesar de mim mesmo. E 
fui receber o título por imaginar quan-
ta discussão meu nome deve ter gerado 
e, ainda assim, foi sustentado e tornado 
vencedor pelos que me indicaram.

Nada mudou desde então. Conti-
nuo a abordar da mesma maneira todas 
as questões que pauto para este blog e 
o JP. Nem a Fiepa me mudou nem os 
eternos críticos, tanto mais ferozes 
quanto mais ocultos pelo anonimato. 
Meu blog e o JP estão sempre abertos à 
crítica, que recebo com uma combina-
ção de humildade, desejo de melhorar, 
bonomia e civilidade.

Tudo isso condicionado a um princí-
pio vital: o respeito aos fatos. Só a partir 
deles admite-se a interpretação, a opi-
nião, a divergência. Pautados pelos fa-
tos, todos aprendemos e a sociedade sai 
lucrando. Ainda mais quando se trata 
de uma sociedade sob jugo colonial, por 
isso privada de informações essenciais.

Eu não conseguiria transformar 
um minúsculo jornal numa fonte de 

informações relevantes sobre a Ama-
zônia se não tivesse passado 18 anos 
seguidos em O Estado de S. Paulo. O 
jornal se tornou a principal referência 
sobre a Amazônia em plena ditadu-
ra graças à qualidade dos repórteres 
que o supriam de dados vitais sobre 
a região, quando ela não integrava o 
índex da censura. Não só por causa 
dos insistentes críticos, mas porque 
uma parte do próprio governo militar 
não dispunha dessas informações   — e 
queria tê-las.

Durante esse longo período cruzei a 
região atrás do que estava acontecendo. 
Fiz amigos e fontes em todas as suas ca-
pitais e em muitos lugares do interior. 
O jornal paulista sempre se dispôs a 
financiar minhas onerosas excursões 
por ter a garantia de que eu retornaria 
com boas reportagens.

Este foi o melhor capital que formei 
— e do qual lanço mão até hoje. Por 
circunstâncias específicas, um grande 
e conservador jornal me permitiu criar 
as bases de uma publicação alternativa. 
Assim é a história, capaz de escapar a 
esquemas explicativos rígidos e dog-
máticos, e oferecer surpresas, impre-
vistos. Como o de eu ser, apesar de tão 
combatido e perseguido, o jornalista 
mais premiado da Amazônia, mesmo 
sem ir atrás do título.

Isto é a história.


